Cursurile PROIS-NV 2017

Manager resurse umane
(cod MRU2017)

Cursul urmăreşte formarea şi dezvoltarea competenţelor de manager resurse umane. Include activităţi
cu caracter teoretic şi practic prin intermediul cărora vor fi formate şi dezvoltate următoarele
competenţe: consilierea celorlalţi manageri în probleme de resurse umane, coordonarea desfăşurării
activităţilor de resurse umane, coordonarea elaborării politicilor şi programelor de resurse umane,
elaborarea strategiei de resurse umane, monitorizarea costurilor de personal, monitorizarea
sistemului de relaţii de muncă al organizaţiei, organizarea activităţii şi reprezentarea
compartimentului de resurse umane. Alte subiecte: conceptul de management al resurselor umane,
managementul strategic al resurselor umane, implementarea modelelor de management de resurse
umane, rolul managerului de resurse umane în obţinerea performanţei individuale, de grup şi
organizaţionale).
Condiții de acces: studii superioare finalizate
Certificare: certificat ANC (autorizație 12/1944/2015)
Durata cursului: 38 ore
Tarif: 400 lei
(pentru membrii PROIS-NV se aplică tarife speciale – vezi pag. 6)
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Managementul proiectelor
cu finanțare nerambursabilă
(cod MAP2017)
Cursul va pune accentul pe dezvoltarea abilităţilor participanţilor de a elabora, planifica şi implementa
proiecte fezabile pentru finanțarea din Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman.
Vor fi prezentate principalele tipuri de activități finanțate, categoriile de beneficiari și grupurile țintă
eligibile, precum și principalele tipuri de constrângeri (indicatori, plafoane etc.). Vor fi parcurse
secțiunile unei cereri de finanțare: obiective proiect, rezultate așteptate, activități, context, justificare,
grup țintă, sustenabilitate, relevanță, riscuri, principii orizontale, resurse umane, buget, plan de
achiziții. Totodată se vor discuta aspecte legate de implementare, monitorizare, managementul
resurselor umane, a timpului, a activităţilor și a situaţiilor dificile, asigurarea respectării prevederilor
contractuale ale proiectului, promovarea proiectului, managementul calităţii proiectului, cash-flow,
respectiv raportarea proiectului.
Condiții de acces: studii superioare finalizate
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Certificare: certificate ANC (autorizație 12/1945/2015)

Durata cursului: 40 ore
Tarif: 400 lei
(pentru membrii PROIS-NV se aplică tarife speciale – vezi pag. 6)

Strategii de dezvoltare a serviciilor sociale
(cod SDL2017)
Cursul propune participantior dobândirea de cunoştinţe teoretice şi dezvoltarea abilităţilor
necesare la elaborarea strategiilor de dezvoltare locala în domeniul serviciilor sociale. Vor fi
parcurse toate etapele de realizare ale unei strategii, începând de la analiza situaţiei actuale,
stabilirea de obiective şi priorităţi, a unui plan de acţiune, inclusiv aspecte privind implementarea,
monitorizarea şi evaluarea acesteia. Vor fi prezentate metodologii si instrumente de analiză
(chestionare, interviuri, focus-grupuri, analiza de documente etc.) care să ajute la înţelegerea,
diagnosticarea şi prezentarea cât mai clară a situaţiei actuale, clasificarea şi structurarea
principalelor probleme întâlnire, formularea alternativelor şi stabilirea criteriilor semnificative
pentru luarea deciziilor astfel incat strategiile sa fie relevante, eficiente, eficace, sustenabile şi să
aibă impact pe termen mediu şi lung. Vor fi realizate multe exerciţii şi vor fi prezentate studii de caz
care vor facilita punerea în practică a aspectelor prezentate în cadrul cursului.
Condiții de acces: nu sunt
Certificare: certificate PROIS-NV
Durata cursului: 40 ore
Tarif: 480 lei
(pentru membrii PROIS-NV se aplică tarife speciale – vezi pag. 6)
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Leadership
(cod LDS2017)
Cursul se adresează persoanelor interesate să-şi dezvolte şi/sau să exerseze comportamente
specifice de conducere a unei echipe. Participanţii vor avea ocazia să identifice propriile nevoi de
formare, să-şi construiască un plan individual de dezvoltare şi, ulterior să identifice metode de
monitorizare a propriului progres. Un accent deosebit se va pune pe teoria conducerii funcţionale,
datorită puternicii sale ancorări în comportamente specifice şi asociate cu sarcini specifice de
muncă. O bună înţelegere a teoriei va permite ulterior participanţilor să relaționeze eficacitatea
liderului cu funcționarea echipelor și organizațiilor într-o manieră dinamică și complexă. Deşi cursul
de faţă porneşte de la teoriile principale de conducere, activitatea de la întâlniri va fi preponderent
orientată către discuţii şi exerciţii de grup sau exerciţii individuale. Ele vor permite participanţilor să
reflecteze asupra activităţii şi experienţelor proprii, dar şi să beneficieze de experienţele celorlalţi
participanţi. Sesiunile de curs sunt spaţiate în aşa fel încât participanţii să poată aplica în activitatea
lor curentă ceea ce se discută la curs şi ulterior să poată obţine feedback în discuţiile de grup.
Condiții de acces: studii superioare finalizate
Certificare: certificate ANC (autorizație 12/1943/2015)
Durata cursului: 38 ore
Tarif: 400 lei
(pentru membrii PROIS-NV se aplică tarife speciale – vezi pag. 6 )
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Înscriere
•
•
•
•
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Participanții vor fi selectați în ordinea înscrierii, în limita locurilor disponibile pentru fiecare curs
în parte.
Pentru a lua în considerare o înscriere, formularul de înscriere trebuie completat online, până
cel mai târziu în ziua indicată pentru fiecare activitate în parte;
Prioritate vor avea angajații membrilor PROIS-NV și cei care s-au preînscris, atunci când o astfel
de etapă a fost organizată;
Participarea poate presupune plata unei taxe de participare, diferențiată conform celor de mai
jos, precum și acoperirea unor cheltuieli în legătură cu prezența la activități (ex. transport,
cazare, masă), după caz.

Taxa de participare
•
•
•

pentru organizatiile membre PROIS-NV care au achitată la zi cotizația de membru – discount de 30
% din tariful intreg. Un discount suplimentar de 10 % pentru fiecare din primele 8 locuri, la fiecare
curs (*), (**)
pentru organizațiile care nu sunt membre PROIS-NV sau pentru organizațiile membre PROIS-NV
care nu au achitat la zi cotizația de membru – tarif întreg. Un discount de 10 % pentru fiecare din
primele 8 locuri, la fiecare curs.
pentru înscrierea a mai mult de 2 participanți, dintr-o organizație, la un curs, se aplică suplimentar
un discount de 5% din tariful aplicabil pentru fiecare participant

* - discounturile se acordă pentru maxim 12 înscrieri pe an, la oricare dintre Cursurile PROIS-NV
** – discounturile aplicabile pentru membrii PROIS-NV se reduc la jumătate în primele 12 luni de la
adeziune.

! Important
PROIS-NV poate organiza sesiuni de instruire dedicate unei/unor organizații. Este
posibilă realizarea unei analize de nevoi, astfel încât tematica și studiile de caz să fie
adaptate contextului. De asemenea, poate fi programată și o etapă de follow-up.
Pentru oferte personalizate, vă invităm să contactați secretariatul PROIS-NV.

Contact:
secretariat@prois-nv.ro
0264-413.091
0264-413.019
www.prois-nv.ro

